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1. INNLEDNING 
1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes til å 
løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, herunder de 
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha betydning 
for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan også gå ut på å 
vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er satt, og om 
ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene, (Prop. 46 L 
(2017-2018). 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og 
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal 
sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 
måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon, i samspill med 
kontrollutvalgssekretariatet. Vurderingen er basert på innspill fra tidligere kontrollutvalg, 
innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser sendt til folkevalgte og 
kommunens administrasjon. 
  

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 

Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på 
neste side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2013 til 
dags dato er blitt gjennomført i Halden kommune:  
 
ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

2013 Offentlige anskaffelser 
2014 Rokke avfallsanlegg 
2014 Internkontroll 
2015 Utskrivningsklare pasienter 
2017 Barnevern 
2017 Mottak av flyktninger 
2017 Selvkost VAR 
2018 Forebyggende arbeid – psykisk helse 
2018 Refusjoner 
2019 Investeringsprosjekters tidligfase 

 
 

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 
2.1 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 

 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret, i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. I vedlegg til 
årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som utgjør 700 
timer. 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 2852 timer i ressurser. For hvert 
prosjekt vil det også bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år etter at 
prosjektet er behandlet i kommunestyret.  

Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering hvert andre 

år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 

 

Før hvert prosjekt vil det bli lagt frem en prosjektbeskrivelse som beskriver forventet 

timeressurs. I denne forvaltningsrevisjonsplan legges det opp til at det ut fra timeressurser 

bør gjennomføres 5 prosjekter i løpet av planperioden. Imidlertid kan dette endres ut fra hvor 

mange timer det vil være behov for ved det enkelte prosjekt, samt hvor mange timer som blir 

benyttet til oppfølging og risiko-, vesentlighetsvurderinger i forkant av ny plan. 

 

2.2 Kontrollutvalgets prioriteringer 

 
I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av 
hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og utvelgelse 
av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

                                                
2 1 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen i sitt møte den 26/11 2019, i 
sak 19/45.  
Kontrollutvalget vurderte det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnefattigdom 

2 Barnevern – med fokus på 
kommunens arbeid og praksis 
sett opp mot endringer og nye 
krav i lovverk 

3 Skole – med fokus på 
internkontrollsystemet 
RiskManager. Hvordan 
håndterer kommunen 
avviksmeldinger og blir avvik 
meldt inn i systemet 

4 Kommunens tilsyn med 
offentlige og private barnehager 

5 Tverrfaglige områder – 
samarbeid om utsatte barn og 
unge 

 

Prosjekt nummer 5 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er timer til 
det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 2019: 

Barnefattigdom 
En oppvekst i en lavinntektsfamilie er ofte synonymt med barnefattigdom i Norge. Det er et 
betydelig antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet er voksende. 
Ifølge statistikk fra SSB vokser hvert tiende barn opp i en hushold¬ning som har lavinntekt 
over tid. 
 
Ifølge NOVA Rapport 11/2018 - Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier, er det 
ikke slik at en stor andel av barn i lavinntektsfamilier opplever materielle og sosiale mangler i 
Norge. En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en 
lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange negative konsekvenser, 
både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye 
og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt.  
 
Det er vanskelig å anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene av at en relativt stor andel 
barn og unge vokser opp i lavinntektshushold. I de fleste tilfellene er det vanskelig å entydig 
identi¬fisere effekten av lavinntekt i seg selv, og sammenhengene er dessuten 
gjennomgående svake. Samtidig finner en rekke studier at lavinntekt kan føre til uheldige 
utfall for barn og unge. Funn fra forskning antyder at kostnadene er betydelige. Denne 
forskningen konkluderer i hovedsak med at det vil lønne seg å sette i gang tiltak som kan 
redusere antall barn som vokser opp i fattigdom, og eventuelt også redusere de negative 
konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. 
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Fra kommunens årsmelding 2018 står det at antallet barn som vokser opp i 
lavinntektsfamilier i Halden kommune er økende, og at økningen de siste årene er beskrevet 
som bekymringsfull.   
 
Fra den foreslåtte økonomiplanen for perioden 2020 - 2023 blir det vist til at tjenestene til 
familiene i mange tilfeller ikke er godt nok samordnet i kommunen. Fokusområdene som er 
foreslått for å få til et vellykket arbeid med familier er bolig, arbeid, økonomi og barnas 
situasjon. En samordnet innsats overfor disse familiene blir beskrevet som helt nødvendig for 
å få en varig endring mot arbeid og utdanning, samt et godt sted å bo.  
 
Tidlig og samordnet innsats i lavinntektsfamilier med sammensatte problemer og utfordringer 
er et område som Halden kommune har erklært de skal prioritere.  Halden kommune sitt 
arbeid mot barnefattigdom ble også trukket frem av kontrollutvalget (3. september 2019, PS 
19/35) som et av temaene som det kan være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 
på. 
 
Barnevern 
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller 
barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet.  Barnevernet skal sikre at barn 
og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og 
omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår.  
 
Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, 
tilbud om ettervern fram til de er fylt 23 år. I tilfeller der det har funnet sted en 
omsorgsovertakelse, har barneverntjenesten en selvstendig plikt til å følge opp barnets 
foreldre, jf. barnevernloven § 4-16. 
 
Fylkesmannen beskriver i sin årsrapport for 2018 at det har vært en generell økning i antall 
barnevernssaker i fylket og at flere kommuner uttrykker bekymring for om mangler i 
kommunenes generelle forebyggende tjenester medfører et økt press på 
barneverntjenesten. Fylkesmannen uttrykte bekymring for at flere kommuner fortsatt har 
mangler når det gjelder å vurdere risiko for svikt, og å ha gode rutiner for å forebygge og 
fange opp mangler i oppfølgingen av det enkelte barn. Når undersøkelser blir liggende, eller 
tiltak ikke blir tilstrekkelig evaluert medfører det en fare for at barn ikke får den hjelpen de 
trenger. Dette utgjør en risiko for skjevutvikling og utviklingsskader.  
 
Ifølge årsmeldingen 2018 har barnevernet i Halden har hatt en økning på fristovertredelser 
på 20 prosentpoeng, fra 10 prosent første halvår til 30 prosent siste halvår i 2018. 
Kommunens forklaring er at dette i stor grad handler om kompleksiteten i sakene, siden 
antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten har vært stabilt. 
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune ble 
barnevern trukket frem som et område med stor fare for svikt. På generelt spørsmål om 
barnevern kunne være et risikoområde i kommunen fikk det en skår på 2,5, på en skala fra 1 
- 3. Oppfølging av fosterhjem og ettervern fikk samme skår –  2,5. Revisjonen anbefaler på 
denne bakgrunn at det i tillegg til en generell revisjon av barnevernet, vurderes en revisjon 
på oppfølging av fosterhjem, samt ettervern, da det kan være en utfordring å sikre god 
oppfølging av fosterhjemmene og ettervernsungdom. Etter revisjonens oppfatning kan 
generelt høyt arbeidspress medføre en risiko for at andre oppgaver som eksempelvis 
oppfølging av fosterhjem og arbeid med ettervern nedprioriteres. 
 
Kontrollutvalget ønsket at det først og fremst er kommunens arbeid med og håndtering av 
nye krav i barneverntjenesteloven som blir gjenstand for kommende revisjon i kommende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Skole - RISKmanager 
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd – Kommunes forsvarlige system (internkontroll på 
etterlevelse av regelverket på opplæringslovens område): 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte.  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 
oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 
 
Fylkesmannen har avdekket avvik innenfor internkontrollsystemet knyttet til 
spesialundervisning. Sett i sammenheng med svakhetene som er avdekket også på andre 
områder, er det revisjonens vurdering at det kan foreligger generelle svakheter ved 
kommunens internkontrollsystem i skolen. Området internkontroll/forsvarlig system oppnår 
en gjennomsnittscore på 2,5, på spørreundersøkelsens skala fra 1-3, og indikerer høy risiko 
for svikt. 
Kontrollutvalget ønsket at det skulle være spesielt fokus på om avviksmeldinger ble levert, og 
hvordan disse blir håndtert. 
 
Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager 
Halden kommune er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehagene i 
kommunen drives i samsvar med regelverket. Dette gjelder for både de private og de 
kommunale barnehagene. Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om 
godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private 
barnehager, gjennomføre tilsyn og andre myndighets-oppgaver som følger av 
barnehageloven med forskrifter. Statistikk fra 2018 viser at 91,6 prosent av alle barn i Halden 
mellom 1 og 5 år har plass i barnehage. Dette understreker viktigheten av at alle barnehager 
i kommunen drives i samsvar med regelverket, og barnehagen er en viktig arena i barn og 
unges oppvekst i kommunen. 
 
Halden kommune er i tillegg til å være barnehagemyndighet, også eier av seks kommunale 
barnehager. Det er langt færre barn som har kommunal barnehageplass i Halden, enn for 
eksempel sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13, 18,5 prosent versus 40,1 prosent. 
Kommunens dobbeltrolle som både myndighet og eier kan være en vanskelig balansegang. 
Jo mindre en kommune er, jo vanskeligere er det ofte å håndtere dobbeltrollen da det kan 
være samme person som skal utføre både myndighet- og eierrollen. Kommunen må selv 
avklare håndteringen av dobbeltrollen for at myndighetsoppgavene og eieroppgavene blir 
ivaretatt på en god måte.  
 
Halden kommune burde ha forutsetninger for å organisere seg på en slik måte at rollen som 
barnehagemyndighet er ivaretatt, gitt kommunens størrelse. Dette både når det gjelder 
dobbeltrollen som eier og myndighet, og med tilstrekkelig kompetanse innenfor alle sider av 
barnehagefeltet. Kommunens tilsyn og veiledning med barnehagene er sentralt i 
barnehagemyndighetens arbeid med å sikre at barna får et godt og forsvarlig 
barnehagetilbud. 
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune var 
kommunens tilsyn med offentlig og private barnehager det tema som ble rangert med høyest 
risiko for svikt innenfor barnehageområdet. Området fikk en gjennomsnittsskår på 2,33, på 
en skala fra 1 - 3. 
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Tverrfaglige områder - Samarbeid om utsatte barn og unge  
Utdanningsdirektoratet uttaler seg følgende om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år; 
«Ungdom klarer seg stort sett bra i Norge i dag, til og med bedre enn før på mange områder. 
Men for mange barn og unge faller utenfor. Problemer knyttet til for eksempel skolegang, rus, 
levekår eller psykisk helse i starten på livet kan skape store problemer for den enkelte og for 
samfunnet. De som faller fra har både høyere sykefravær og høyere forbruk av 
velferdsordninger enn de som fullfører skolen. Og de har høyere risiko for langvarig 
marginalisering, i verste fall hele livet.» (www.udir.no 28.10.19).  
 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Halden kommune fikk området 
samarbeid om utsatte barn og unge en skår på 2,33 på en skala fra 1 - 3.  
 
Fafo uttaler at «Flere tilsyn og offentlige utredninger har dokumentert at manglende 
samarbeid mellom tjenester har ført til at utsatte barn og unges behov ikke oppdages tidlig 
nok og at barn, unge og deres familier ikke får den oppfølgingen de trenger» og videre «Det 
mangler struktur, systematikk og kultur for samarbeid i velferdstjenestene. Å lykkes med 
samordning krevet målrettet innsats, faktorer som har betydning for å lykkes er 
lederforankring, brukermedvirkning, geografisk nærhet, anerkjennelse av ulik kompetanse, 
tid og ressurser, samt innarbeiding av samhandling i struktur og rutiner.» 
(Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge 2019) 
 
At kommunen lykkes med arbeidet for utsatte barn og unge er viktig både i et 
samfunnsperspektiv og for de unge selv. Alle som møter barn og unge, helsestasjonen, 
barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide godt og tjenestene må fungere 
sammen for at man skal lykkes på dette området.   
 
Fra revisjonen i Halden kommune på temaet Forebyggende arbeid – psykisk helse i 2018 ble 
det blant annet rapportert om at ansvar- og arbeidsoppgaver rundt utarbeidelse av individuell 
plan burde vært bedre avklart i kommunen, og at kommunalavdeling utdanning, oppvekst og 
kultur mangler systematiske samarbeidsarenaer med kommunalavdeling Helse og omsorg. 
Både koordinerende fellestjenester og enhet rus og psykiatri ligger under kommunalavdeling 
Helse og omsorg, og det er i stor grad de samme familiene det arbeides med. Det ble 
poengtert at kommunen her har behov for å finne systemer for samarbeid. 
Dette prosjektet kan ses i sammenheng med andre prosjekter, f.eks. spesialundervisning og 
barnefattigdom. 
 

2.3 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 2019/133 den 12.12.2019 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnefattigdom 

2 Barnevern – med fokus på 
kommunens arbeid og praksis 
sett opp mot endringer og nye 
krav i lovverk 

3 Skole – med fokus på 
internkontrollsystemet 
RiskManager. Hvordan 
håndterer kommunen 
avviksmeldinger og blir avvik 
meldt inn i systemet 

4 Kommunens tilsyn med 
offentlige og private barnehager 
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5 Tverrfaglige områder – 
samarbeid om utsatte barn og 
unge 

 

Se omtalen over. 
 

2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  
 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen rutinebeskrivelse for bestilling 
av konkrete prosjekt  
 

2.5 Rapportering til kommunestyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide oppfølgingsrapporter ett år 
etter kommunestyrebehandling. Disse oppfølgingsrapportene skal behandles i 
kontrollutvalget før de blir sendt til kommunestyret for behandling. Generell rapportering fra 
kontrollutvalget til kommunestyret vil ellers skje via kontrollutvalgets årsrapport til 
kommunestyret. I årsrapporten vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens 
rapporteringer samt resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 

2.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Kommunestyret fattet i sitt møte den 12.12.2019, sak 2019/133, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 


